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HILIGHT 
 เที'ยวชมความงามของดนิแดนศกัดิ1สทิธิ1 )Holy 

Land) จอรแ์ดน-อสิราเอล  

 ชม 1 ใน 7 สิ'งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่นครเพ

ตรา (Petra) มหานครสดีอกกหุลาบ สนกุกบัการ 

 ลอยตวัในทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ทะเลที'ข ึGนชื'อ

วา่เค็มที'สดุในโลก  

 เมอืงเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ'งเป็นดนิแดนที'

เกา่แก ่เป็นที'ประสตูขิองพระเยซูแหง่นาซาเร็ธ 

 เยอืนเยรซูาเลม (Jerusalem) เมอืงตน้กําเนดิ

ของศาสนาครสิต ์และเมอืงที'เกา่แกท่ี'สดุแหง่หนึ'ง

ของโลก 

 ชมกําแพงรอ้งไห ้ซึ'งชาวยวิท ั'วโลกถอืวา่เป็น

สถานที'ศกัด ิ1สทิธิ1ท ี'สดุ 

 พกัโรงแรม รสีอรท์ 4 ดาว บรเิวณทะเลเดดซ ี

 

Jordan & Israel 
The Holy Land 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 
เดนิทาง : มถินุายน – กนัยายน 
ราคาเร ิ'มตน้เพยีง 55,900-  

 



 

กําหนดการเดนิทาง 
วนัที'  03-09, 24-30 ม.ิย.62 55,900  

วนัที'  09-15, 23-29 ก.ย.62 55,900 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ'า โรงแรมที'
พกั 

1 กรงุเทพ  
    

 

2 ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดริมั - เพ
ตรา x O O 

GRAND 
VIEW 

PETRA หรอื
เทยีบเทา่ 

3 เพตรา - ทะเลเดดซ ี O O O 

RAMADA 
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

4 อมัมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล 
อาวฟี O O    O 

LEONARDO 
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

5 เมอืงเกา่จฟัฟา – เบธเลเฮม – เยรซูาเลม – ยา่นเมอืง
เกา่ - ถนนเวยี โดโลโรซา่ O O O 

LEONARDO 
TOWER 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

6 
อนสุรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลฟี – สวนเกท
เสมาน ี– ภเูขาไซออน – สสุานกษตัรยิเ์ดวดิ– จอรแ์ดน 
– อมัมาน – สนามบนิ 

O O O 
 

7 ดไูบ – กรงุเทพ x x x 
 



 

วนัที' 1 กรงุเทพฯ  
23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที* คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที' 2  ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดริมั - เพตรา 

01.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบดว้ยเที*ยวบนิ EK385 

04.45 น. เดนิทางถงึกรงุดไูบ รอเปลี*ยนเครื*อง 

07.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ดว้ยเที*ยวบนิ EK901 

09.35 น. 

 

 

 

ถงึสนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอมัมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผ่าน

ขั 4นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ*นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั7วโมง) นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแห่งโมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนต์

จอรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซน

ไทน ์ชมภาพแผนที*ดนิแดนศักดสิทิธิ?แหง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิ4น

แสดงถงึพื4นที*ดนิแดนศักดิ?สทิธิ?ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเล็ม, แมนํ่4าจอรแ์ดน, 

ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) ทะเลทรายแหง่นี4ในอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นที*อยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีน

กอ่นที*จะยา้ยถิ*นฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิ*งใหญที*เมอืงเพตรา ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหวา่ง

ปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นี4ไดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ 

ทีอ ีลอว์เรนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที*เขา้มา

รกุรานเพื*อครอบครองดนิแดน และตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานที*จรงิในการถา่ยทําภาพยนตฮ์อลลวีูด

อันยิ*งใหญ่ในอดีตเรื*อง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึ*งไดรั้บรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และ

รางวัลจากสถาบันอื*นๆ มากกว่า 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif นําทา่นน ั'ง

รถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที*ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที*สดุของโลกแห่งหนึ*ง ดว้ย

เม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสม้อมแดงอันเงียบสงบที*กวา้งใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนั4น

ปรับเปลี*ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชมนํ4าพุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที*ในอดีตนายทหาร ทีอ ี

ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานที*พัก และคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน นําท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซาร ีชมภาพเขยีนแกะสลักก่อนประวัตศิาสตร ์ที*เป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทยีนที*แสดงถงึเรื*องราวในชวีติประจําวันตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูนิ

ที*อาศัยอยูใ่นทะเลทราย เลี4ยงแพะเป็นอาชพี 

 จากนั4นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงเพตรา (Petra) เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื 

Rose City ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ'งมหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่(New 7 Wonders of the World) จาก

การตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั*วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  มหานครสีดอก



 

กหุลาบที*ซอ่นตัวอยู่ในหุบเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรอืหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง

ขึ4นในชว่งศตวรรษที* 4 กอ่นครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็น

นครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ*งเป็นตลาด ซื4อสนิคา้สําคัญที*สุดของโลกตะวันออก ที*ต่อมาถูกละทิ4ง

เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื*อมนัีกสํารวจชาวสวติเซอรแ์ลนด์ โยฮันน์ ลุควกิ บวรก์ฮารท์ เดนิ

ทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมื*อปี พ.ศ. 2355 และนําไปเขยีนในหนังสอืชื*อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทํา

ใหเ้ริ*มเป็นที*รูจั้กกนัอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที'พกั 
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก GRAND VIEW PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก  RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที' 4 อมัมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล อาวฟี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที' 3 เพตรา - ทะเลเดดซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั4นนําท่านชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้่านไดข้ี*มา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพื*อตรงเขา้สูห่นา้เมอืง **ไม่รวมค่าทปิขี*มา้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมคา่ขี*ลา, ขี*อฐู, รถมา้ลาก สน

ในกรุณาตดิต่อที*หัวหนา้ทัวร)์ จากนั4นเดนิเทา้กับเสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ที*เกดิจากการ

แยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของนํ4าเมื*อหลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสี

ชมพูสูงชันทั 4ง 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิ1สทิธิ1 เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรอื The Treasury) ซึ*งสนันษิฐานวา่สรา้งในศตวรรษที* 1-2 เป็นวหิารที*แกะสลักโดย

เจาะเขา้ไปในภูเขาสชีมพูทั 4งลูก มคีวามสงู 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี4ไดถู้ก

ออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิ

ทีถูกเชื*อว่าเป็นที*เก็บขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรห์อยิปิต์ นักประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้ง

ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสรา้งขึ4นเพื*อเป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานที*ทํา

พธิกีรรมทางศาสนา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

 

 

 

จากนั4นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึ*งเป็นทะเลที*ถูกบันทกึลงใน กนิเนสสบ์ุ๊ค ว่า 

เป็นจุดที*ตํ*าที*สุดในโลก มีความตํ*ากว่าระดับนํ4าทะเลถงึ 400 เมตร และ มีความเค็มที*สุดในโลก

มากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องนํ4าทะเลทั*วไป ทําใหไ้มม่สี ิ*งมชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี4 

ใหท้า่นอสิระในการลงเลน่นํ4าทะเล และ พสิจูนค์วามจรงิวา่สามารถลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม ่(การลงเล่น

นํ4าในทะเลมวีธิขีั 4นตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมคัคเุทศกท์อ้งถิ*น) 



 

 นําท่านเดินทางไปยังด่านที*ตั 4งอยู่ที*ชายแดนระหว่างประเทศจอร์แดนและประเทศอสิราเอล 

(Israel) โดยจะตอ้งตรวจเอกสารเพื*อที*จะขา้มประเทศไปยงัประเทศอสิราเอล โดยขา้มประเทศได ้

โดยใชส้ะพาน Allenby Bridge ที*มีชื*อเสียงโด่งดังของประเทศ และเมื*อขา้มไปยังประเทศ

อสิราเอลแลว้ท่านจะตอ้งผ่านการตรวจเอกสารอกีรอบเพื*อยนืยันในการเขา้ประเทศ จากนั4นนําท่าน

เดนิทางต่อไปยังเมอืงนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ*งตั 4งอยูร่ะหวา่งภเูขาที*รวมตัวกันเป็นจุดใตส้ดุของ

เทอืกเขาเลบานอนแควน้กาลลิ ีเป็นเมอืงที*ไดช้ื*อวา่เป็นบา้นเกดิของพระเยซคูรสิตแ์ละเป็นสถานที*ใน

การเดนิทางแสวงบญุของชาวครสิต ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชมมหาวหิารแห่งการประกาศขา่ว (Basilica of the Annunciation) ซึ*งถูกสรา้งไว ้

ตรงบา้นพระนางมารอีา เป็นสถานที*ซ ึ*งนางมารไีดรั้บแจง้จากทูตสวรรคว์่าพระนางจะใหกํ้าเนดิพระ

เยซ ูหลังจากนั4นนําท่านเดนิต่อไปยังบ่อนํ4าที*มอีายนุานกว่า 2,000 ปี เป็นสถานที*ที*พระนางมารไีด ้

เคยมาตักนํ4าจากแหง่นี4เอาไปใชใ้นชวีติประจําวัน จากนั4นนําทา่นเดนิทางไปยงัหมูบ่า้นคานา (Cana 

Village) เป็นหมูบ่า้นที*ซ ึ*งพระเยซทูรงแสดงอศัจรรยเ์ป็นครั 4งแรกในงานแต่งงาน ซึ*งมพีระแมม่ารมีา

ร่วมงานดว้ย โดยทรงทํานํ4าใหเ้ป็นเหลา้องุ่น เนื*องจากเหลา้องุ่นไม่พอที*จะเลี4ยงแขกที*มาในงาน 

จากนั4นนําท่านเดนิทางไปยังเมอืงไฮฟา (Haifa) ที*ตั 4งอยูบ่นยอดเขาคารเ์มล (Mt.Carmel) ซึ*ง

เป็นเมืองศูนย์กลางของเขตไฮฟาที*อยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ตดิกับรมิทะเล เป็นแหล่งโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นเมืองอันดับที*สามของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที*สุดทางตอนเหนือของ

อสิราเอล มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ*งผสมผสานกันระหว่างพวกยวิและอาหรับ 

นอกจากนี4ยังเป็นที*ตั 4งของบาไฮเวลิด์เซ็นเตอร ์ที*ถูกสรา้งเป็นสวนที*สวยงามดว้ยงบประมาณ 50 

ลา้นดอลล่ารแ์ละยังไดถู้กจัดใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 2008 จากนั4นนําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงเทล อาวฟี (Tel Aviv) ซึ*งเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงใหญท่ี*สดุเป็นอนัดับ 2 ของ

ประเทศอสิราเอล มปีระชากรอาศัยอยุป่ระมาณ 405,000 คน ตั 4งอยูร่มิฝั*งทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็น

เมอืงศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยแ์ละการทอ่งเที*ยว เมอืงเทลอาวฟี ยงัมอีกีชื*อนงึวา่ เทล อา

วีฟ-จัฟฟา เมืองนี4ก่อตั 4งขึ4นในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพื4นที*รอบนอกของเมอืงท่าโบราณจฟัฟา 

(Jaffa) ความเจรญิของเทลอาวฟีไดก้า้วไปไกลกว่าเมอืงจัฟฟาที*ในตอนนั4นเป็นของอาหรับอยู ่จน

เทลอาวฟีและจัฟฟาถูกรวมเป็นเมอืงเดยีวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลังจากการกอ่ตั 4งรัฐอสิราเอล 

นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟไดรั้บการขึ4นเป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ี*ใหญท่ี*สดุในโลก 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที'พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก LEONARDO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที' 5 เมอืงเกา่จฟัฟา – เบธเลเฮม – เยรซูาเลม – ยา่นเมอืงเกา่ - ถนนเวยี โดโลโรซา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 นําทา่นออกเดนิทางไปชมเมอืงเกา่จฟัฟา (Old Jaffa) ซึ*งไดช้ื*อว่าเป็นเมอืงทา่ที*เกา่แก ่อายกุว่า 

3,000 ปี ชื*อเดมิของเมอืงนี4คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮบิรูว ์แปลว่า สวยงาม ในประวัตศิาสตร์

เมอืงนี4ถูกครอบครองมาหลายยคุหลายสมัยปัจจุบันรัฐอสิราเอลไดอ้นุรักษ์เมอืงนี4ไว ้แลว้อนุญาตให ้

ศลิปิน พักอาศัย ทํางานสรา้งสรรค ์และขายผลงานของตนเองแกนั่กทอ่งเที*ยวที*มาเยอืน ใหท้า่นได ้

ชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ที*ตั 4งอยู่ศูนย์กลางของเมือง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอ

นาฬกิาที*ถกูสรา้งโดยพวกออตโตมานที*เขา้มาปกครองในบรเิวณนี4 ถกูสรา้งขึ4น โดยสลุตา่นอบัดลุ ฮา

มดิ ที* 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 สว่นที*เหลอือกี 6 แห่ง คอืที* ซาเฟ็ด, เอเคอร,์ นาซาเรธ, ไฮฟา, 

นาบลุส และเยรซูาเล็ม ซึ*งทั 4งหมดไดเ้สยีหมด บนหอนาฬกิาเรอืนนี4ยงัใชง้านไดด้ ีและที*ดา้นบนจะมี

แผ่นหนิสลักเป็นที*ระลกึถงึการต่อสูด้ ิ4นรนเพื*อใหเ้มอืงนี4ในปี ค.ศ.1948 จากนั4นนําทา่นเดนิทางไปยัง

เมอืงเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ*งเป็นดนิแดนที*เก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์

ตั 4งอยูห่่างจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ้ประมาณ 10 กม. มปีระชากรราว 30,000 คน ในอดตีเป็นบา้น

เกดิของกษตัรยิเ์ดวดิ (King David) ซึ*งเป็นผูส้รา้งเมอืงเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชื*อกันโดยผู ้

นับถอืครสิตศ์าสนาว่าเป็นที*ประสตูขิองพระเยซแูห่งนาซาเร็ธ และยงัเป็นที*อยูข่องชมุชนครสิเตยีนที*

เกา่แกท่ี*สดุในโลก จากนั4นนําท่านเดนิทางสูโ่บสถแ์หง่การประสูต ิ(The Church of Nativity) 

โบสถท์ี*สรา้งบนสถานที*ประสูตขิองพระเยซ ูถูกสรา้งโดย พระนางเฮเลนา่ (Helena) ซึ*งเป็นพระ

มารดาของจักรพรรดคิอนสแตนตนิแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นสถานที*ที*ถูกเก็บรักษาใหร้อดพน้

จากการถกูทําลายจากผูค้รอบครองของหลายชาตไิดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ซึ*งประตทูางเขา้โบสถน์ี4จะเล็ก

กว่าปกต ิและผดิสดัสว่นจากขนาดของตัวอาคาร เพราะว่าภายหลังดนิแดนแห่งนี4ถูกครอบครองโดย

พวกครูเสดก็ไดม้กีารต่อเตมิ และทําประตูใหม้ขีนาดเล็กลงสําหรับคนตอ้งกม้เดนิเขา้ไปไดเ้พยีงคน

เดยีว เพื*อเป็นการป้องกนัมใิหพ้วกโจรอาหรับขี*มา้เขา้มาปลน้ ภายในโบสถม์สีถาปัตยกรรมที*สวยงาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ*งพื4นที*ทางเดนิที*ประดับลวดลายของโมเสค และภาพสนํี4ามันตามผนังตลอดจน

เพดาน จากนั4นนําท่านเดนิทางไปยังทุง่หญา้คนเลีGยงแกะ (Shepherd’s Field) ที*ทูตสวรรคม์า

บอกขา่วการประสตูขิองพระเยซ ูท่ามกลางคนเลี4ยงแกะที*ยากจนกลุ่มหนึ*ง ซึ*งเป็นพวกแรกที*ไดรั้บ

ขา่วการประสตูนิี4 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั4นนําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงเยรูซาเลม (Jerusalem) เมอืงที*อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทั 4ง

ชาวยวิ,ชาวมุสลิม และ ครสิเตียน ตั 4งอยู่บนที*ราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) 

ระหว่างทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนกับทะเลเดดซ ีเยรูซาเลมเป็นเมอืงที*พระยาหเ์วห ์(Yahweh) ทรง

เลอืกสรรไวใ้หเ้ป็นป้อมแห่งความเชื*อถงึพระเป็นเจา้แต่เพยีงองคเ์ดยีว เป็นเมอืงที*เก่าแก่ที*สดุแห่ง

หนึ*งของโลกและเมอืงที*ใหญท่ี*สดุของอสิราเอล นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกา่เยรซูาเลม (Old City) 

ใหท้า่นไดช้มกาํแพงรอ้งไห ้(Wailing Wall) ซึ*งเป็นกําแพงดา้นตะวันตกของพระวหิารหลังที*สอง

ที*เหลอือยูห่ลังจากถูกพวกโรมนัทําลาย ปัจจุบันชาวยวิทั*วโลกถอืวา่เป็นสถานที*ศักดิ?สทิธิ?ที*สดุ และ

โดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา จะมชีาวยวิมากมายเดนิทางมาสวดมนต ์อธษิฐานรอ้งไหค้รํ*าครวญ

กบัพระเจา้อยา่งเนืองแน่น และจากลานหนา้กําแพงศักดิ?สทิธิ?นี4 จะมทีางเดนิเลาะเลยีบทางขวาที*ไต่



 

ระดับสงูขึ4นไปสู ่ภเูขาวหิาร (Temple Mount ) อนัเป็นที*ตั 4งของมหาวหิาร ที*ไดถ้กูทําลายไปถงึ 2 

ครั 4ง จะเหลอือยู่ก็แค่บางส่วนของกําแพง ซึ*งในปัจจุบันภูเขาวหิาร เป็นที*ตั 4งของศาสนสถานที*ศักดิ?

สทิธข์องศาสนาอสิลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลบิโอมาร ์ที*เป็นผูนํ้าชาวมุสลมิ ไดน้มิติ

ประหลาดว่าภเูขาวหิารนี4เป็นสถานที*ที*ศาสดาโมหะหมัดไดเ้สด็จสูส่วรรค ์โดยประทับยนืบนกอ้นหนิ

กอ้นหนึ*ง ซึ*งต่อมาเชื*อว่าเป็นกอ้นหนิศักดิ?สทิธิ? ส่วนชาวครสิต์เชื*อว่า พระเยซูไดถู้กซาตานนํามา

ประทับบนกอ้นหนินี4 เพื*อใหท้อดพระเนตรนครเยรซูาเล็ม ในขณะที*จําศลีอดอาหาร และชาวยวิเชื*อวา่ 

อบัราฮัมไดนํ้าลูกชายมาฆา่ เพื*อบชูาพระเจา้บนกอ้นหนิกอ้นนี4 ต่อมาจงึไดส้รา้งสเุหร่าไมข้ึ4นบนยอด

เขาแห่งนี4 โดยคร่อมกอ้นหนิศักดิ?สทิธิ?นี4ไว ้ซ ึ*งเรยีกว่า สุเหรา่แห่งโอมาร ์(Mosque of Omar) 

แต่ปัจจุบันนี4ไดถู้กสรา้งเป็นสเุหร่าทรง 8 เหลี*ยมที*มหีลังคาทรงกลม ทําดว้ยทองบรสิทุธ ์24 กระรัต 

โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากกษัตรยิ์ฮุสเซนแห่งจอร์แดน และมีชื*อเรียกว่า โดมแห่งหนิผา 

(Dome of the Rock) และบรเิวณผนังดา้นในประดับดว้ยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไมส่ามารถ

เขา้ไปชมภายในได ้) จากนั4นนําท่านเดนิเทา้ไปตามถนนเวยี โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็น

สถานที'ซึ'งทิGงรอ่งรอยสุดทา้ยของพระเยซูจากการถูกตรงึไมก้างเขน ซึ*งเป็นเสน้ทางที*พระ

เยซูถูกไต่สวนที*ศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับใหแ้บกไมก้างเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha 

Mountain) และตรงึพระองค์ไวบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทั 4งหมด 14 แห่ง จากนั4นนําท่านชม 

สุสานศกัดิ1สทิธิ1 (Church of The Holy Sepulcher) ซึ*งในปัจจุบันเป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต ์

เป็นอโุมงคท์ี*สกดัไวใ้นศลิาที*ใชเ้กบ็พระศพของพระเยซหูลังจากเชญิพระศพลงมาจากไมก้างเขน ให ้

ทา่นเดนิทางเพื*อบรรลถุงึความทกุขท์รมานของพระผูเ้ป็นเจา้ ถนนแหง่ประวัตศิาตรน์ี4มกีารคน้พบทาง

โบราณคดตีลอดหลายศตวรรษ 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี*พัก LEONARDO TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที' 6  อนสุรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลฟี – สวนเกทเสมาน ี– ภเูขาไซออน – 

สสุานกษตัรยิเ์ดวดิ– จอรแ์ดน - อมัมาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอนี คาเร็ม (Ein Karem) ที*มคีวามหมายวา่ นํ4าธรรมชาตสํิาหรับไรอ่งุ่น 

อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องเยรซูาเล็ม และเป็นเมอืงที*มคีวามสําคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คอื 

เมอืงที*จอหน์แห่งแบพตสิเกดิและนอกจากนั4นก็ยังมโีบสถว์หิารที*มคีวามสําคัญหลายแหง่สําหรับผูท้ี*

เป็นชาว ครสิเตยีน ใหท้่านไดช้มอนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) ที*ถูกสรา้งขึ4นเพื*อ

ระลกึถงึชาวยวิที*เสยีชวีติในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ที*ถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป 

แสดงใหเ้ห็นถงึความโหดรา้ยของทหารนาซ ีในความพยายามทําลายลา้งเผา่พันธุข์องชนชาตยิวิ ซึ*ง

เป็นชนชาตขิองพระเจา้ ทําใหต้ระหนักถงึพระสัญญาของพระเจา้ต่ออับราฮัมที*ไม่เคยเปลี*ยนแปลง 

นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะไดช้มตัวเมืองเยรูซาเล็มทั 4งหมด 

จากนั4นนําท่านเดนิตามเสน้ทางที*พระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย ์ไปยังโบสถปี์

เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster Church) เป็นสถานที*พระเยซทูรงสอนใหส้าวกรูจั้กคําอธษิฐาน 



 

“ขา้แต่พระบดิาแห่งขา้พระองคท์ั 4งหลาย”  นําท่านเดนิทางไปยัง สวนเกทเสมาน ี(Gatsemane) 

ซึ*งเป็นภาษาฮบิรูว ์แปลว่า ตน้มะกอก บรเิวณสวนนี4มตีน้มะกอกเกา่แกอ่ยู ่8 ตน้ ที*เชื*อกันวา่เป็นราก

เดิมของตน้มะกอกในสมัยพระเยซูเจา้ ซึ*งมีอายุประมาณ 2,000 ปี และเป็นสถานที*ที*พระเยซู

อธษิฐานกบัสาวก กอ่นที*จะถกูพวกทหารโรมนัจับตัวไป จากนั4นนําทา่นเขา้ชมในตัวโบสถน์านาชาต ิ

(Church of all Nations) ที*มกีอ้นหนิขนาดใหญ่ที*เชื*อว่าเป็นจุดที*พระเยซูทรงคุกเข่าอธษิฐาน 

กอ่นถกูทหารโรมนัจับตัวไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากนั4น นําท่านเดนิทางสูภู่เขาไซออน (Mount Zion) ซึ*งอยูท่างดา้นตะวันตกของภเูขาโอ

ลฟีในเยรูซาเล็ม ซึ*งมชีื*ออกีอยา่งหนึ*งว่า เมอืงของเดวดิ (City of David) จากนั4นนําท่านไปชม 

โบสถไ์ก่ขนั (St. Peter in Gallicantu) ซึ*งเป็นภาษาลาตนิ ในอดตีเป็นบา้นของปุโรหติคายา

ฟาส ที*เป็นหัวหนา้สมณะในยคุของพระเยซทูี*ถกูตัดสนิฯ และเป็นสถานที'ที'ปีเตอรป์ฏเิสธพระเยซู

กอ่นไกข่นั 3 คร ัGง (Before the cock crows thrice) จากนั4นนําทา่นไปชมสสุานกษตัรยิเ์ดวดิ 

(King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารมืGอสดุทา้ย (Room of Last Supper) ที*พระเยซทูรง

ร่วมรับประทานอาหารมื4อสุดทา้ยกับเหล่า จากนั4นนําท่านขา้มชายแดนไปยังประเทศจอรแ์ดน 

(Jordan) เพื*อเดนิทางตอ่ไปยงักรงุอมัมาน (Amman) 

คํ'า   รับประทานอาหารคํ*า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอมัมาน เพื*อทําการเชค็อนิ  

วนัที' 7 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

02.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเที*ยวบนิ EK906 

06.05  น. ถงึสนามบนิดไูบ รอเปลี*ยนเครื*อง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเที*ยวบนิ EK372 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั7ว 
ทา่นละ 

พักเดี*ยวเพิ*ม 
ทา่นละ 

09-15 ก.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

23-29 ก.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี'ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 



 

เง ื'อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที'น ั'งจะยนืยนัเมื'อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัGน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี'เดนิทาง ที'มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื'อทาํการจองควิยื'นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื'อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที'ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที'  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัGง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที' ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ1ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที'เกดิข ึGน 

5. การยื'นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัGนตอนการยื'นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัGงแบบหมูค่ณะและ 

           ยื'น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื'อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที' 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั'งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที'ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั'วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื'องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

          คณะทวัรท์ ัGงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีGรวม 
1 คา่ตั7วเครื*องบนิ ชั 4นประหยดั ( Economy Class) ที*ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื*อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที*ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที*ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที*ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที*ทอ่งเที*ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื*อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที*) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื*อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื4อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื*องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ*มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี4ยประกนัเริ*มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี4ยประกนัเริ*มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที*มอีายตุั 4งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  



 

9.  คา่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดนและอสิราเอล 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ*ม 7% และหัก ณ ที*จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื*องดื*มที*สั*งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ4าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิ4น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที*สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ4ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที*สายการบนิมกีารปรับขึ4นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ*งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ*น  (35 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 
 

เง ื'อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที'เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที'เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิข ึGนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืGองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื'นวซีา่และการยื'นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที*ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ4น 

2. สําหรับผูเ้ดนิทางที*ศกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื*องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที*ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั4น 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่*ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ*มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ*ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื*นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื*องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ*งในการยื*นคํารอ้งขอวซีา่  

 

ขอ้มลูเพิ'มเตมิเร ื'องต ั�วเครื'องบนิและที'น ั'งบนเครื'องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที*นั*งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั7วเครื*องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ?การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั7วเครื*องบนิ ซึ*งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั7วเครื*องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ?เรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามที*

เกดิขึ4นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 



 

3. นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที*สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นํ4าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที*นั*ง Long leg ขึ4นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั4น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.    แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ4นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 4งหมด 

2.    แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.    แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.    แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ? เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 4งหมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิ1ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัGงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที' บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึGนไป) เนื*องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื*นที*เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที*เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ*งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื*อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 4งนี4ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที*ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั7ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที* สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.     กรณียื'นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที*เกดิขึ4นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มดัจําตั7วเครื*องบนิ 

หรอืคา่ตั7วเครื*องบนิ (กรณีออกตั7วเครื*องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.     กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัGงหมด 

9.     กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ?ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด 

ขอ้มลูเพิ'มเตมิเร ื'องโรงแรมที'พกั 
 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี*ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 



 

2. กรณีที*มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ4นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ?ในการปรับเปลี*ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื*อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในที*มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที*เป็นหอ้งเดี*ยวอาจเป็นหอ้งที*มขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํ4า ซึ*งขึ4นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั4นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยื'นวซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนที'ศนูยย์ ื'นวซีา่ 

 

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางที'ชดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอื
มากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

1. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื'นวซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื*องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

1. ชื*อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

2. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

3. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

4. ชื*อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

5. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

6. สถานที*เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

7. ประเทศที*เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

8. สญัชาตปัิจจบัุน .......................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน…………………….. 

9. ศาสนา.............................................................................................................. 

10. ชื*อ- นามสกลุ บดิา[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................... 

11.  ชื*อ- นามสกลุ มารดา[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................ 

12. เพศ   ชาย         หญงิ 

13. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่        แยกกันอยู ่                                   

        หมา้ย            อื*นๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

14. ชื*อ-นามสกลุคูส่มรส [ภาษาอังกฤษ] 

............................................................................................................................ 

สญัชาตคิูส่มรส ................................อาชพีของคูส่มรส ............................................... 

15. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชื*อ-นามสกลุ ที*อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์



 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

16. ที*อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

17. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................  

18. อเีมล............................................. 

19. อาชพีปัจจบัุน (ระบตํุาแหน่ง ) 

............................................................................................................................ 

ถา้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุาชพีกอ่นเกษียณ …………………………………………………………………… 

20. ชื*อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที*อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ประเภทของธรุกจิ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื*อ ที*อยูข่องสถาบันศกึษา 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….………. 

เบอรโ์ทรที*ทํางาน ......................................................................... 

21. ทา่นเดนิทางไปอสิราเอลครั4งนี4กับใคร (ชื*อ-นามสกลุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. ทา่นเคยเดนิทางไปอสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่......................................... 

(ถา้เคย) ไปมากี*ครั 4ง ........................ไปมาเมื*อไหร ่(วนั/เดอืน/ปี) ………………..……………… 

จดุประสงคท์ี*เคยไป .................................. เมอืงที*เคยไป .......................................... 

23. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่อสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่......................................  

(ถา้เคย) เมื*อไหร ่(วนั/เดอืน/ปี) …………………………………………..………… 

24. ประเทศอื*น ๆ ทั*วโลกที*ทา่นเคยเดนิทางไปในรอบ 5 ปี*** 



 

........................................................................................................................... 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี'ยวขอ้งใดๆท ัGงส ิGน ท ัGงนีG

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัGน 

 

 

 

 

 

 


